
                         
 
 
 
 

 R O M Â N I A  
       CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LĂCUSTENI 

       Comuna Lăcusteni, tel., fax 0250840815                                                    
  w w w . l a c u s t e n i . r o  

 

  HOTĂRÂREA  NR. 29/2016 
                                                                  din 28.11.2016 
 
                 Privitor la: modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 23 din 
data de 30.09.2016, privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea. 
 
              Consiliul local al comunei Lăcusteni judeţul Vâlcea, întrunit în şedinţa ordinară din data 
28.11.2016, la care participă un nr. de 8 consilieri locali din nr. total de 9 în funcţie. 
               Văzând că  d-nul. consilier Bocşaru Doru, fost ales preşedinte de şedinţă pentru lunile octombrie, 
noiembrie, decembrie, 2016; 
 
                 AVÂND în vedere: 
            Expunerea de motive nr. 3750/15.11.2016, prezentata de d-nul. BOCŞARU COSMIN, primar al 
comunei Lăcusteni şi proiectul de hotărâre înaintat spre dezbatere consiliului local; 
            Raportul de specialitate nr. 3749/15.11.2016, întocmit de  secretarului comunei, prin care se propune 
modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 23 din data de 30.09.2016, 
privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, în urma observaţiilor transmise de Agenţia 
Naţională a Funcţionarilor Publici, care a  constatat neregularităţi în structura planului întocmit; 
             Adresa nr. 2200/09.08.2016, prin care a fost comunicat Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017; 
            Avizul comisiilor de specialitate care propun adoptarea proiectului de hotărâre şi raportul nr. 
3869/25.11.2016 de avizare sub aspectul legalităţii proiectului de hotărâre, întocmit de secretarul comunei;  
            În conformitate cu prevederile art. 23, alin. (2), lit. b), alin (4) şi alin. (5) din Legea nr. 188/1999, 
privind statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, coroborat cu prevederile 
art. 36 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, cu modificările şi 
completările ulterioare;        
            În temeiul art. 115 (1) lit. b) din legea nr. 215/2001, privind administraţia publica locala, cu 
modificările şi completările ulterioare, cu un număr de 8 voturi „pentru” adoptă următoarea: 

                                                                  H O T Ă R Â R E 
           Art. 1.  Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Lăcusteni nr. 23 
din data de 30.09.2016, privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2017, din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Lăcusteni, judeţul Vâlcea, în urma observaţiilor 
transmise de Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, care a  constatat neregularităţi în structura planului 
întocmit, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
            Art.  2. Primarul comunei, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri informând Consiliul 
Local, asupra modului de îndeplinire.    
           Art.   3. Prezenta hotărâre, va fi comunicată Instituţiei Prefectului Vâlcea, pentru controlul legalităţii, 
Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici,  primarului comunei Lăcusteni şi adusă la cunoştinţă publică 
prin afişare la sediul Primăriei şi pe site-ul propriu, prin grija secretarului comunei. 
 
                                                          Lăcusteni,  28.11.2016 
 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                     Contrasemnează                

BOCŞARU DORU                                                                                   SECRETAR,   
                                                                               BRĂNESCU ADRIAN   
            
                                  



                                                                                                                        Anexa la  hcl nr. 29  din 28.11.2016 
  CONSILIUL LOCAL LĂCUSTENI 
   JUDEŢUL VÂLCEA 
                                                                                         

PLAN DE OCUPARE A FUNCŢIILOR PUBLICE PENTRU ANUL 2017 

Anexa nr. 2b) - ordonatori principali de credite din administraţia publică locală 

Functia publica 

Nr. maxim 
de functii 
publice 

Nr. de 
functii 
publice 
ocupate 

Nr. de 
functii 
publice 
vacante 

Nr.maxim de 
functii 

publice care 
vor fi 

infinţate  

Nr. maxim de 
functii publice 

supuse 
reorganizării 

Nr. maxim de 
functii 
publice 

rezervate 
promovării 

Nr. maxim de 
functii publice 

rezervate 
promovării 

rapide 

Nr.maxim 
de functii 

publice care 
vor fi 

ocupate prin 
recrutare 

secretar al judetului                 
secretar al consiliului local 1 1 0 0 0 0 0 0 
director general                 
director general adjunct                 

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităţilor 
administraţiei publice locale          
director executiv din cadrul instituţiilor publice subordonate                 

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al 
autorităţilor administraţiei publice locale                  
director executiv adjunct in cadrul instituţiilor publice 
subordonate                 
sef serviciu         
sef birou         
functii publice de conducere specifice Arhitect sef         
Total categoria functionari publici de conducere 1 1 0 0 0 0 0 0 
auditor clasa I grad profesional asistent                 
auditor clasa I grad profesional principal                 
auditor clasa I grad profesional superior             
consilier juridic clasa I grad profesional debutant         
consilier juridic clasa I grad profesional asistent            
consilier juridic clasa I grad profesional principal         
consilier juridic clasa I grad profesional superior         
consilier clasa I grad profesional debutant 4 4 0 4 4  0  0 0 
consilier clasa I grad profesional asistent 0 0 0 0 0 0 0 0 
consilier clasa I grad profesional principal 1 0 1 0 0 0 0 1 
consilier clasa I grad profesional superior 2 1 1 0 0 0 0 1 



expert clasa I grad profesional debutant                 
expert clasa I grad profesional asistent                 
expert clasa I grad profesional principal                 
expert clasa I grad profesional superior                 
inspector clasa I grad profesional debutant         
inspector clasa I grad profesional asistent         
inspector clasa I grad profesional principal         
inspector clasa I grad profesional superior         
functii publice specifice clasa I                     
alte funcţii publice specifice (manageri publici)                 
Total functii publice clasa I 7 5 2 4 4 0 0 2 
referent de specialitate clasa II grad profesional debutant                 
referent de specialitate clasa II grad profesional asistent         
referent de specialitate clasa II grad profesional principal                 
referent de specialitate clasa II grad profesional superior                 
functii publice specifice clasa II                 
Total functii publice clasa II         
referent clasa III grad profesional debutant         
referent clasa III grad profesional asistent         
referent clasa III grad profesional principal 1 0 1 0 0 0 0 1 
referent clasa III grad profesional superior 2 2 0 0 0 0 0 0 
functii publice specifice clasa III                 
Total functii publice clasa III 3 2 1 0 0 0 0 1 
Total functii publice executie 10 7 3 4 4 0 0 3 
Total functii publice 11 8 3 4 4 0 0 3 
         

 
                                                                    Lăcusteni,  28.11.2016 
 
 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                Contrasemnează                                                                                                 
BOCŞARU DORU                                                                                                              SECRETAR, 

                                                                                                                                    BRĂNESCU ADRIAN       
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